
 
Referat fra styremøte 29. september 2018 kl. 10.00-12:00 
Til stede i møtet: Kirsti Gjørvad, Gry Berg-Rusten, Bodil Berge, Kjell Warholm. 

Referent: Kjell Warholm 
 
180929-1: Konstituering av styret – fordeling av roller 

Styret ble konstituert med følgende rollefordeling: 

Rolle Navn 
Styreleder Kirsti Gjørvad 
Sekretær Gry Berg-Rusten 
Kasserer Roger Howden 
Styremedlem Bodil Berge 
Styremedlem Kjell Warholm 
Varamedlem Sveinung Hovde 
Varamedlem Tor Hole 

 

Per Bjerke ble på årsmøtet gjenvalgt som revisor. 

 
Særskilte oppgaver i styret 2018/19  Ansvar  
Medlemsinformasjon, nyhetsbrev  Styreleder  
WEB-ansvarlig  Styreleder med bidrag fra 

styremedlemmer  
Fakturering årskontingent  Sekretær  
Utsending av epost og brev  Sekretær  
Skrive purrebrev ved manglende betaling årskontingent  Sekretær  
Innkallinger til styremøter og årsmøter  Styreleder  
Referatføring av årsmøter  Styreleder/Sekretær  
Skrive årsmelding  Styreleder  
Forvaltning av medlemslister  Sekretær  
Referatføring fra styremøter  Sekretær  
Tursjef og administrator av turbøker  Bodil  
Kommunikasjon Skjåk kommune / myndigheter  Styreleder / Kjell 
Kommunikasjon med Grotli hytteforening  Styreleder  
Regnskap/budsjett og innbetaling/utbetaling. Rapportering på 
styremøter og kommunikasjon med revisor 

Kasserer 

Administrasjon av nøkkel til bod  Kjell 
Oppdatering av bankkontakter og enhetsregisteret Styreleder 
 

180929-2: Mulig omregulering mht. innlagt vann 

Det vises til møte med Skjåk kommune 22. juni og årsmøtet 1. september.  

Beslutning: Breidablikk Hytteforening ynskjer at Skjåk kommune startar prosessen med 
omregulering av hyttefeltet for muligheit for innlagt vatn i hyttene. Kjell skriver brev til 



 
kommunen om at hytterforeningen er positiv til at kommunen starter prosess for 
omregulering. Kjell og Kirsti signerer. Eli Lundemo kopieres. 
 
180929-3: Gamle Geirangerveg – eierforhold og ansvar for vedlikehold 
Kommunen har informert om at det blir møte med Statens vegvesen 4. oktober for å avklare 
ansvarsforhold mht. eiendomsrett og vedlikehold. 

Beslutning: Kirsti sender umiddelbart epost til Skjåk kommune med en påminnelse om 
hytteforeningens posisjon og understreker at Hytteforeningen forholder seg til Skjåk 
kommune som part i saken, samt foreliggende reguleringsplan. 
 
180929-4: Gamle Geirangerveg – dugnad, grusing og kantklipping 
Styret stiller seg positiv til at foreningen bidrar på dugnadsbasis.  

Beslutning: Det legges opp til dugnad lørdag 6 oktober fra kl. 11:00 og utover. Kirsti sender 
epost til hyttemedlemmene og leggger ut informasjon på hjemmesiden. 
 
180929-5: Vedlikehold av parkeringsplassen og tilkomstvef fra RV 15  
Styret har tidligere gitt innspill til Skjåk kommune om nødvendigheten av at det gjøres en 
ekstraordinær innsats for å få vei og parkeringsplass i farbar stand. Påsken 2019 kommer 
sent på året og dette vanskeliggjør situasjonen ytterligere dersom tiltak ikke iverksettes. 
 
Beslutning: Kirsti sender påminnelse til Skjåk kommune.  
 
180929-6: Møtekalender 
Etterfølgende datoer ble bestemt for 2019. Nærmere angivelse av tid og sted kommer i 
innkallingene. 

• 23. februar - styremøte 
• 1. juni - styremøte 
• 10. august - styremøte 
• 7. september – styremøte, årsmøte, medlemsmøte 

 
180929-7: Andre saker 
 
180929-7.1: Feieavgift 
Styret oppfatter at kostnad knyttet til feiing av piper og tilsyn av ildsteder ikke står i forhold til 
den tjenesten som ytes. Over en 8-årsperiode skal det gjennomføres ett besøk per hytte til 
en kostnad av NOK 3.590,-. 
 
Beslutning: Bodil utarbeider en oversikt mht. de totale avgifter som betales til kommunen og 
legger dette frem på et senere styremøte.  
 
180929-7.2: Kostnader knyttet til administrasjon av hjemmesiden 
Etter en sammenligning med tilgjengelige priser i markedet konkluderte styret med at det 
betales uforholdsmessig mye for administrasjon av hjemmesiden til nåværende leverandør 
DMT Alvdal. 
 
Beslutning: Kirsti ser videre på kostnadsbildet og sjekker alternative løsninger, og om det 
finnes folk i hytteforeningen som kan ta jobben med tekniske oppgraderinger. 


